
ZÁPIS

z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice,
podle § 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012

od 19.00 hodin v přístavbě Lidového domu v Cheznovicích

Přítomni: Ing. J. Sevald , I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml,
Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml
P. Urx

ad 1. Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil starosta obce
Ing. Jan Sevald - předsedající schůze v 19.00 hodin a předal řízení jednání
zastupitelstva místostarostce Ivaně Blahovcové.

Ta konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle
§93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Cheznovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 3. 2012
do 29. 3. 2012 včetně. Současně byla zveřejněna na "elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou,
zapisovatelem Janu Taušovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavlu Savincovou a
Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 132 bylo schváleno.

ad 2. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu jednání v souladu
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou
na úřední desce.

Nikdo další ze zastupitelstva neměl žádný návrh.

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozšířený program jednání:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4. Schválení rozpočtu pro rok 2012 a rozpočtového výhledu 2012-2014

5. Schválení příspěvků organizacím

6. JH projekt - smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ Špaček

7. Člen zastupitelstva p. Jedlička se dobrovolně vzdal mandátu zastupitele

8. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva p. Petra Urxe

9. Schválení firmy na akci "Nástavba hasičské zbrojnice Cheznovice"

10. Schválení firmy na akci "Vybudování dětského hřiště"

11. a) Schválení "Darovací smlouvy" - majetek FC Cheznovice 96
b) Schválení "Smlouvy o spolupráci" s FC Cheznovice 96
c) uzavření pojištění nabytého majetku

12. Zrušení komise životního prostředí

13. Schválení provedení výběrového řízení "Zateplení objektu ZŠ a MŠ s výměnou zdroje
tepla"

14. Vybudování zpevněné plochy

15. Vrácení mandátu starostou obce k jednání ohledně výkupu pozemků

16. Diskuse

17. Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 133 bylo schváleno.

ad 3. Usnesení z minulého jednání ukládalo úkol- usnesení Č. 127 pro starostu obce,
a to vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
Cheznovice v souladu se zákonem Č. 561/2004 Sb. a novelou zákona Č. 472/2011 Sb.,
s předpokládaným nástupem 1. 8. 2012 a pověřuje starostu jmenováním předsedy
a dalších členů konkurzní komise.
Úkol splněn.
Zastupitelé vzali na vědomí bez připomínek.



ad 4. Schválení rozpočtu pro rok 2012 a rozpočtového výhledu 2012 - 2014
viz. příloha zápisu
zastupitelé neměli připomínek
změna oproti zveřejněnému rozpočtu - daň z příjmů - obec
(opraveno na 315020,-Kč)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2012 a rozpočtový výhled
2012 -2014

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 134 bylo schváleno.

ad 5. Schválení příspěvků organizacím:
viz. příloha zápisu
zastupitelé neměli připomínek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky pro tyto organizace:

dechová hudba Cheznovanka
FC Cheznovice 96
ČSŽ Cheznovice
ZŠ A MŠ Cheznovice
SDH Cheznovice
Holubáři Cheznovice
SONS Rokycany

10000,- Kč
151000,- Kč

2000,- Kč
5000,- Kč
6000,- Kč
3000,- Kč
1000,- Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č, 135 bylo schváleno.

ad 6. JH protekt - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
chaty (Spaček) na p.č. 1483/2,1485/3 a 1486 v k.ú. Cheznovice - rekonstrukce NN
Smlouva č. IE - 12-0002715/4 - finanční náhrada 1500,- Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. IE - 12-0002715/4

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 136 bylo schváleno.



ad 7. Člen zastupitelstva P. Jedlička se dobrovolně vzdal mandátu zastupitele obce
dne 23. 2. 2012
Starosta předal osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce
Cheznovice panu Petru Urxovi, trvale bytem Cheznovice 104, který se stal
dne 24. 2. 2012 členem zastupitelstva obce.

Zastupitelé vzali na vědomí.

ad 8. Odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce Cheznovice
Nař. vlády ě. 375/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění Nařízení
vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, ve
znění pozdějších předpisů
zastupitel Petr Urx - měsíční odměna ve výši 979,- Kč od 1. dubna 2012

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva
Petra Urxe ve výši 979,- Kč od 1. dubna 2012

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 137 bylo schváleno.

ad 9. Schválení firmy na akci "Nástavba hasičské zbrojnice Cheznovice"
obeslány 3 firmy - Silba - Elstav s.r.o. Letkov 155, 326 00 PLzeň

Stavmonta, spol. s.r.o., Hřbitovní 33,312 00 Plzeň
S+ H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.,

Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, Zličín
vyhodnocení nabídek dne 19.3. 2012 komisí (Ing. Černý, Blahovcová, Huml M.)
vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou a nejdelší záruční dobou, také
zkušenost a výborná spolupráce s provedením akce v minulosti
provedení akce je závislé na poskytnutí dotace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu S+ H stavební a obchodní firma spol. s.r.o.,
Strojírenská 260, 155 21 Praha 5, Zličín
na provedení akce "Nástavba hasičské zbrojnice Cheznovice".
Nabídková cena včetně DPH 4. 823. 979,- Kč
Záruční doba 60 měsíců

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 138 bylo schváleno.



ad 10. Schválení firmy na akci "Vybudování dětského hřiště"
obeslány 3 firmy - BRENUS s.r.o., PITURA s.r.o., TEWIKO systems s.r.o.
vyhodnocení nabídek dne 19.3. 2012 komisí (Ing. Černý, Blahovcová, Huml M.)
zohledněna především cena, posuzovány obdobné prvky včetně dopadových
ploch, vše certifikováno
vybrána firma TEWIKO systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07
Liberec VlI- Horní Růžodol

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu TEWlKO systems, s.r.o., Dr. Milady
Horákové 185/66, 460 07 Liberec VlI- Horní Růžodol
na provedení akce" Vybudování dětského hřiště".

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 139 bylo schváleno.

ad 11a. Schválení "Darovací smlouvy" - majetek FC Cheznovice 96
viz přílohou zápisu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu FC Cheznovice 96,
IČO 483 81 519 a Obec Cheznovice IČO 002 58 750 jako obdarovaný.

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 140 bylo schváleno.

ad 11b. Schválení "Smlouvy o spolupráci" - FC Cheznovice 96 a Obec Cheznovice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci s FC Cheznovice 96

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení Č. 141 bylo schváleno.



ad llc. Uzavření pojištění nabytého majetku
připojištění - dodatek smlouvy Kooperativa pojišťovna a.s.
Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8602821262
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

zastupitelé vzali na vědomí

ad 12. Zrušení výboru životního prostředí k 31. 3.2012
vzhledem k odstoupení předsedy výboru pana P. Jedličky, výbor zanikl

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení výboru životního prostředí

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 142 bylo schváleno.

ad 13. Schválení provedení výběrového řizení na akci "Zateplení objektu ZŠ a MŠ
PO Cheznovice s výměnou zdroje tepla"

v loňském roce uskutečněn tepelný audit
akce vázána dotací

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řizení na akci "Zateplení
objektu ZŠ a MŠ PO Cheznovice s výměnou zdroje tepla"

Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: O Zdržel se: O

Usnesení č. 143 bylo schváleno.

ad 14. Vybudování zpevněné plochy
v prostoru kolem OÚ, pošty není kde parkovat - parkovat v křižovatce je
nebezpečné a zakázané

Zastupitelé vzali na vědomí.

ad 15. Vrácení mandátu starostou obce k jednání ohledně výkupu pozemků
usnesení č. 131 - z 21. 2. 2012
podrobně starosta vysvětlil situaci realizace a následného ukončení akce
sjezdovka nebude

Zastupitelé vzali na vědomí.



ad 16. Diskuse:
M. Huml čp. 154 - dveře u záchodu jsou rozbité, je zjištěný pachatel?

Kdo to zaplatí?
místostarostka - pachatel zjištěn nebyl, není ani jasné, jestli se rozbilo při

diskotéce, uhradí Ing. Michalica a M. Blahovec
M. Huml čp. 154 - na dolní studně na hřbitově schází zátka.
starosta - opravíme, na schůzce důchodců byl vznesen požadavek opravy

hřbitovní zdi - na novou nejsou finanční prostředky, tak jsme
koupili rákos, vyjde asi na 10 tisíc - zeleň v obci něco stojí
a obnáší hodně práce,
chci Vás pozvat na sobotu 7. dubna na Trawesti show a
neděli 8. dubna na Dětskou show

M. Huml čp. 154 - cesta kolem čp. 37, jestli zamýšlíte s tím něco dělat
starosta - zatím prostředky na to nemáme (stavební povolení, kanalizace apod),

majitelé letního tábora u Štěpána by opravili cestu a s tím i rokli - je
to v řízení

M. Mudra čp. 235 - střecha LD?
starosta - jednáno s firmou Cembrit - nové hřebenáče, jednání s firmou RYTA

- trvám na uvedení do správného stavu - záruka do září 2013
M. Mudra čp. 235 - podlaha v sále - obroušení parket?
starosta- uvažovali jsme, ale stojí nejméně 100 tisíc, zatím nemáme finanční

prostředky, ale uvidíme zda se bude dařit ubytovně, zisk případně
investujeme do sálu.
Plánujeme pronajmout byt za 4000,- Kč /měsíc + energie, pokud
byste o někom věděli. Dále pokračujeme - akce potok, v dubnu
budeme jednat- projekt na odboru životního prostředí, obec bude
stát 30 tisíc Kč. Původní vodoteč by měla zabránit případným
povodním - akce je závislá na dotaci.

místostarostka - na 14. dubna je objednán kominík, kdo bude mít zájem, může
se přihlásit, na sobotu 31. března je objednán kontejner na
objemný odpad, sběrna surovin bude otevřena od 8. dubna
každou sudou neděli od 10 do 12 hodin

L.Marek čp. 37 - byl jsem na školení a byli jsme upozorněni, že kominíci
nemají oprávnění

J.Taušová čp. 70 - právě pan Jelínek ze Skomelna oprávnění má.
Evidované kulaté razítko.

ad 17. Starosta Ing. J. Sevald jednání zastupitelstva obce ukončil v 19.45 hodin.
ZO Cheznovice se dnes zúčastnilo 20 občanů + 1 host.

Zapsala: Jana Taušová

Ing. Jan Sevald
starosta

Ivana Blahovcová
místostarostka

Ověřovatelé:




